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1. Podstawa opracowania recenzji 

Formalną podstawę opracowania recenzji stanowi pismo dziekana Wydziału Ekonomii in-

formujące o powołaniu przez Radę Wydziału na recenzenta w przewodzie doktorskim mgr An-

ny Mercik wraz z Umową o dzieło nr rej. KFp/971/2019 z dnia 23 maja 2019 r. 

2. Ocena struktury pracy z punktu widzenia osiągnięć badawczych 

Dysertacja, o objętości 221 stron, zawiera wstęp, 4 rozdziały i zakończenie, a także bi-

bliografię, spis rysunków i tabel oraz aneks obejmujący 7 załączników. Treść pracy została 

udokumentowana przypisami oraz odsyłaczami do danych źródłowych. Autorka wykorzystała 

publikacje naukowe, raporty i opracowania, akty normatywne, informacje z portali interneto-

wych oraz dane statystyczne i źródłowe podmiotów zajmujących się zarządzaniem progra-

mami operacyjnymi. Doktorantka wykorzystała zarówno publikacje krajowe, jak i zagranicz-

ne. Na uwagę zasługuje sięganie przez Doktorantkę do publikacji twórców współczesnej eko-

nomiki transportu (m.in. I. Tarski, A. Piskozub, S. Dziadek czy W. Grzywacz). W wielu bo-

wiem publikacjach i opracowaniach autorzy wykorzystują wtórne źródła do przywołania de-

finicji pojęć podstawowych związanych z prowadzonymi rozważaniami. Stopień wykorzysta-

nia źródeł literaturowych uznać można jako wystarczający dla wykazania się przez Dokto-

rantkę ogólną wiedzą teoretyczną w dyscyplinie naukowej ekonomia.  

Wstęp rozprawy, obejmujący 5 stron, zawiera uzasadnienie wyboru tematu rozprawy, jej 

cel, tezy oraz charakterystykę wykorzystanych metod badawczych. Autorka przedstawiła tak-

że strukturę pracy i źródła danych wykorzystanych w badaniach empirycznych.  
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Rozdział pierwszy zatytułowany Rynek usług transportu miejskiego w europejskiej poli-

tyce transportowej obejmuje 37 stron i zilustrowany został przy wykorzystaniu 1 tabeli. Roz-

dział ten zawiera rozważania teoretyczne dotyczące rynku transportowego oraz wpływu euro-

pejskiej polityki transportowej na jego funkcjonowanie. Wykorzystując metodę krytycznej 

analizy literatury, Doktorantka scharakteryzowała podstawowe pojęcia związane z rynkiem 

transportowym. Omówiła istotę europejskiej polityki transportowej oraz jej zmiany. Wskazała 

na kierunki działań zmierzających do zrównoważonego transportu miejskiego. Odniosła się 

także do funduszy Unii Europejskiej, będących instrumentem urzeczywistniania celów euro-

pejskiej polityki transportowej i zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej.  

Rozważania zawarte w rozdziale pierwszym stanowią podstawę badań, których wyniki 

zaprezentowała Doktoranta w kolejnych rozdziałach. Potwierdzają one także dobrą znajo-

mość teorii ekonomii w zakresie przedmiotu badań.  

Drugi rozdział pracy zatytułowany Warunki funkcjonowania rynku transportu miejskiego 

w województwie śląskim w latach 2004–2014 zawiera 40 stron i zilustrowany został przy wy-

korzystaniu 9 rysunków i 1 tabeli. W rozdziale tym Doktorantka omówiła czynniki determi-

nujące popyt na usługi transportowe oraz kierunki rozwoju transportu publicznego w miastach 

województwa śląskiego. Scharakteryzowała także programy operacyjne i inicjatywy, w ra-

mach których współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej były projekty w zakresie 

transportu miejskiego w województwie śląskim  

Kolejny, trzeci rozdział pracy zatytułowany Analiza projektów dotyczących rozwoju 

miejskiego transportu publicznego w województwie śląskim w latach 2004–2014 obejmuje 34 

strony. Rozważane zagadnienia zostały zilustrowane na 2 rysunkach i w 5 tabelach. W roz-

dziale tym Doktorantka zawarła wyniki analizy projektów realizowanych w miastach woje-

wództwa śląskiego, które uzyskały wsparcie z funduszy Unii Europejskiej w okresach pro-

gramowania budżetów UE na lata 2004–2006 i 2007–2013. Zaprezentowała także model lo-

giczny interwencji na rynku komunikacji miejskiej oraz wskaźniki produktu i rezultatu reali-

zowanych projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. W końcowej części 

rozdziału Doktorantka przedstawiła wyniki analizy nakładów inwestycyjnych w projektach 

dotyczących komunikacji w miastach województwa śląskiego. 

Ostatni, czwarty rozdział pracy zatytułowany Ocena wpływu projektów finansowanych ze 

środków UE na sektor transportu publicznego w województwie śląskim w latach 2004–2014 

obejmuje 27 stron i zilustrowany został przy wykorzystaniu 10 rysunków. W rozdziale tym 

Doktorantka zaprezentowała wyniki badań dotyczących oceny projektów komunikacji miej-

skiej realizowanych w województwie śląskim z wykorzystaniem środków z funduszy Unii 
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Europejskiej. W pierwszej części tego rozdziału omówiła zasady ewaluacji projektów. Na-

stępnie oceniła ich skuteczność, użyteczność, efektywność i trwałość. W końcowej części 

rozdziału przedstawiła wyniki oceny wpływu inwestycji na funkcjonowanie rynku transportu 

publicznego w województwie śląskim.  

W Zakończeniu Doktorantka sformułowała wnioski z przeprowadzonych badań. Sformu-

łowała także rekomendacje, mające na celu poprawę efektywności i skuteczności wykorzy-

stania funduszy Unii Europejskiej w rozwoju transportu publicznego. Chociaż odnoszą się 

one do obszaru badań, mogą mieć znaczenie także w innych regionach.  

Oceniając pozytywnie strukturę rozprawy i prezentowane zagadnienia, należy zwrócić 

uwagę na kilka, być może dyskusyjnych, problemów szczegółowych: 

1. Prezentując zagadnienia finansowania transportu publicznego, Doktorantka przywołuje 

fragment art. 107 traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uznając go za definicję 

pomocy publicznej. W rzeczywistości w prawie Unii Europejskiej nie ma takiej definicji. 

Nie jest nią także przywołany fragment. W ust. 1 art. 107 stwierdzono tylko, że „Z za-

strzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyzna-

wana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkol-

wiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektó-

rym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem we-

wnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami 

Członkowskimi”. Ten przepis ma znacznie szerszy zakres niż tylko transfer środków pie-

niężnych. Ponadto w kolejnych ustępach tego artykułu wskazuje na zakres dopuszczalnej 

pomocy oraz procedury, które w przypadku jej udzielenia należy zastosować. Przepisy 

traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej zawierają także regulacje dotyczące dopusz-

czalności pomocy w sektorze transportu. Proszę, aby Doktorantka odniosła się do tego 

problemu w trakcie publicznej obrony.  

2. Niektóre dane finansowe prezentowane są z dokładnością do 0,01 zł. Z jednej strony jest 

to zapewne troska o dokładność prezentowanych danych. Z drugiej jednak utrudnia anali-

zę wywodów. W większości przypadków wystarczyłoby prezentowanie danych w mln 

bądź w mld zł. W wielu miejscach Doktorantka stosuje zresztą tę zasadę.  

3. Charakteryzując badany region (województwo śląskie), Doktorantka podaje wiele intere-

sujących informacji. Niewątpliwym wzbogaceniem prezentacji byłoby przedstawienie 

przynajmniej podstawowych statystyk opisowych oraz zależności pomiędzy czynnikami 

determinującymi popyt na usługi transportu publicznego a wielkością przewozów. Łatwiej 
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byłoby w dalszej części pracy wnioskować o przyczynach, które spowodowały, że nie zo-

stały osiągnięte wskaźniki rezultatu realizowanych projektów inwestycyjnych.  

4. Prezentując koncepcję rozwoju transportu publicznego w miastach województwa śląskie-

go, Doktorantka wskazuje na negatywne skutki urbanizacji. Miasta mają jednak istotne 

znaczenie w rozwoju gospodarczym i kreowaniu konkurencyjności regionów. Proszę, aby 

Doktorantka rozszerzyła ten aspekt podczas publicznej obrony, odnosząc się do teorii 

ekonomii.  

5. Omawiając prawne aspekty funkcjonowania transportu publicznego, Doktorantka przywo-

łuje ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Posiłkując się 

rządowym uzasadnieniem projektu tej ustawy, wskazuje na jej zalety i istotność dla funk-

cjonowania rynku publicznych przewozów pasażerskich. Ustawa ta była krytykowana za-

równo przez przewoźników i organizatorów, jak i przez pracowników naukowych, zajmu-

jących się tą problematyką. Proszę o ocenę rozwiązań zawartych w ustawie podczas pu-

blicznej obrony.  

6. Zaprezentowane na s. 67–68 zasady finansowania transportu publicznego stanowią zbyt 

daleko idące uproszczenie. Doktorantka pominęła możliwość finansowania przewozów ze 

środków własnych przewoźnika, w tym przede wszystkim z przychodów z prowadzonej 

działalności. W przypadku zamiaru opublikowania rozprawy, celowe byłoby bardziej pre-

cyzyjne ujęcie tego problemu. 

7. Prezentując problematykę oceny efektywności inwestycji współfinansowanych z funduszy 

Unii Europejskiej, Doktorantka odnosi się do metod oceny finansowej i ekonomicznej. 

Celowe byłoby szersze ich omówienie. Proszę o omówienie podczas publicznej obrony 

strumieni pieniężnych wykorzystywanych w analizie kosztów i korzyści projektów z za-

kresu transportu publicznego.  

8. Oceniając wpływ inwestycji współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, Dokto-

rantka przywołuje zawodność rynku, jako uzasadnienie dla wsparcia projektów, zgodnie z 

zasadą dodatkowości. Nie wyjaśnia jednak, które czynniki zawodności rynku są istotne z 

punktu widzenia transportu miejskiego. Proszę o odniesienie się do tego zagadnienia pod-

czas publicznej obrony.  

9. Na s. 143 Doktorantka stwierdza: „Gminy-właściciele operatorów publicznego transportu 

zbiorowego”. Operatorzy transportu publicznego to zazwyczaj osoby prawne, czasami in-

ne podmioty gospodarcze. Jako podmioty nie mogą mieć właściciela. Ponadto, operatorzy 

transportu publicznego są podmiotami, w których nie zawsze samorząd ma udziały bądź 

akcje.  
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10. Analizując wzrost kosztów świadczenia usług przewozowych w komunikacji miejskiej 

celowe byłoby odniesienie się do ich struktury. Zwiększenie się niektórych pozycji kosz-

tów nie uzasadnia prezentowanego wzrostu ogółem. Zapewne istotną barierą jest dostęp-

ność danych źródłowych. Poza tym, prawdopodobnie istnieją inne przyczyny, niż wskazu-

je Doktorantka, uzasadniające wzrost wydatków (niekoniecznie mające odzwierciedlenie 

w kosztach).  

11. W Zakończeniu pracy brakuje odniesienia się do realizacji celu pracy oraz weryfikacji 

przyjętych hipotez. Podkreślić jednak należy, że zaprezentowane w rozprawie wyniki ba-

dań oraz sformułowane na ich podstawie wnioski potwierdzają ich prawdziwość. Przygo-

towując prezentację pracy na publiczną obronę, Doktorantka powinna zwrócić uwagę na 

ten problem.  

Przedstawione uwagi nie umniejszają wartości naukowej recenzowanej rozprawy. Gene-

ralnie strukturę rozprawy ocenić należy pozytywnie. Pozwala ona na osiągniecie zakładanego 

celu oraz weryfikację sformułowanych hipotez badawczych. Prezentowane treści potwierdza-

ją ogólną wiedzę Doktorantki z zakresu teorii ekonomii oraz umiejętność samodzielnego 

prowadzenia przez nią pracy naukowej.  

3. Ocena istotności naukowej problemu podjętego w dysertacji 

Na świecie systematycznie zwiększa się udział ludności mieszkającej w miastach. Prze-

widuje się, że w 2050 r. na obszarach miejskich będzie mieszkało ok. 70% ludności świata. 

Zwiększający się poziom urbanizacji ma zarówno skutki pozytywne, jak i negatywne. Silnie 

zurbanizowane obszary sprzyjają rozwojowi wiedzy, nauki i technologii. Wynika to przede 

wszystkim z dużego nagromadzenia się idei na stosunkowo niewielkim obszarze, stając się 

istotnym czynnikiem konkurencyjności i wzrostu gospodarczego państw i regionów.  

Wzrastający stopień urbanizacji wywołuje wiele negatywnych zjawisk. Są one związane 

m.in. z miejskimi systemami transportowymi. Mobilność w miastach opiera się w dużej mie-

rze na wykorzystaniu samochodów osobowych i autobusów o napędzie konwencjonalnym. 

Prowadzi to do emisji szkodliwych substancji, w tym gazów cieplarnianych, wzrostu konge-

stii oraz wysokiego ryzyka wypadków komunikacyjnych. Konsekwencją są wysokie koszty 

zewnętrzne transportu. Z badań wykonanych na potrzeby Komisji Europejskiej wynika m.in., 

że kongestia prowadzi do strat sięgających 1,1% PKB państw UE-28 ze Szwajcarią i Norwe-

gią. W Polsce koszty kongestii szacuje się na ponad 7 mld euro. Niemal 70% tych kosztów 

generowane jest na obszarach miejskich. Wysoki jest także udział kosztów zewnętrznych wy-
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padków drogowych – sięga on w niektórych krajach nawet 2,5% PKB. W Polsce kształtuje 

się na poziomie 1,8% PKB.  

Silne relacje zachodzące pomiędzy sektorem transportu, a rozwojem gospodarczym 

sprawiły, że transport stał się – jak słusznie zauważa doktorantka – jedną z wiodących dzie-

dzin objętych polityką wspólnotową (s. 3). Istotnym jej instrumentem jest współfinansowanie 

projektów przyczyniających się do kreowania zrównoważonego systemu transportowego. 

Możliwość wykorzystania tych środków jest szczególnie istotna w polskich miastach. Poziom 

rozwoju systemu transportowego w Polsce – podobnie, jak innych państwach Europy Środ-

kowej i Wschodniej – mającej kilkudziesięcioletnie doświadczenia gospodarki centralnie pla-

nowanej jest znacznie niższy niż państwach Europy Zachodniej. Nadrobienie istniejących 

różnic byłoby bardzo trudne bez wsparcia z funduszy strukturalnych. Ograniczoność środków 

finansowych powoduje, że konieczny jest wybór takich projektów, które w największym 

stopniu sprzyjały będą budowaniu nowoczesnego, zasobooszczędnego systemu transportowe-

go. Istotnym etapem w podejmowaniu takich decyzji powinna być obiektywna i rzetelna oce-

na kosztów i korzyści generowanych przez dotychczas zrealizowane projekty. Zagadnienia te 

są przedmiotem recenzowanej rozprawy. Zidentyfikowany w rozprawie wpływ funduszy Unii 

Europejskiej na funkcjonowanie rynku publicznych przewozów pasażerskich w miastach wo-

jewództwa śląskiego uznać można za istotny dla rozwoju dyscypliny ekonomia. 

Problem naukowy postawiony w rozprawie doktorskiej Wpływ inwestycji realizowanych ze 

środków Unii Europejskiej na rozwój sektora transportu publicznego w województwie śląskim 

w latach 2004-2014 oceniam jako istotny i aktualny. Został on przez Doktorantkę należycie 

uzasadniony i rozwiązany.   

4. Ocena merytoryczna rozprawy 

Zasadniczym celem rozprawy jest „ustalenie, w jaki sposób środki budżetu Unii Europej-

skiej wpływają na rynek usług transportu publicznego na obszarach miejskich województwa 

śląskiego” (s. 7). Cel rozprawy został sformułowany poprawnie, nawiązując do istoty proble-

mu naukowego określonego w jej tytule.  

Dla realizacji przyjętego celu, Doktorantka sformułowała 3 hipotezy badawcze: 

 „dostępność środków Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwój zrównoważonego 

transportu publicznego w województwie śląskim ma istotny wpływ na podejmowane de-

cyzje inwestycyjne przez operatorów i organizatorów publicznego transportu zbiorowe-

go,  
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 realizacja przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej zwiększa obciąże-

nie sektora publicznego w związku z obowiązkiem utrzymania produktów projektów oraz 

zmianą cen na rynku usług transportu publicznego w województwie śląskim, 

 realizacja projektów UE w województwie śląskim, poza zmianą jakościową w świadcze-

niu usług, nie wpłynęła na zmianę popytu, jak i podaży usług komunikacji miejskiej  

w województwie śląskim”. 

Hipotezy badawcze zostały sformułowane poprawnie. Były one sprawdzane zarówno 

poprzez studia literaturowe, jak i analizy empiryczne. Doktorantka zgromadziła niezbędne 

dane i materiały źródłowe.  

Dobór źródeł, zakres przeprowadzonych badań i zastosowane metody badawcze są od-

powiednie dla osiągnięcia założonych celów rozprawy oraz weryfikacji sformułowanych hi-

potez badawczych. Recenzowana dysertacja zawiera niezbędne składniki metody naukowej. 

Autorka prawidłowo wykorzystuje dorobek nauk ekonomicznych w zakresie przedmiotu badań.  

Badania empiryczne zostały przeprowadzone z należytą starannością. Wskazuje to na 

skrupulatność i pracowitość Doktorantki. Na uwagę zasługuje umiejętność formułowania 

wniosków i uogólnień wynikających z prowadzonych analiz. Potwierdza to dobre opanowanie 

metodyki oraz warsztatu naukowego.  

Oryginalny wkład Doktorantki do teorii ekonomii upatruję w identyfikacji czynników 

determinujących zależność pomiędzy wsparciem projektów w zakresie transportu publiczne-

go a funkcjonowaniem rynku publicznych przewozów pasażerskich w miastach województwa 

śląskiego. Zastosowana przez Doktorantkę metoda i sformułowane przez nią wnioski stano-

wią nie tylko wkład do teorii ekonomii, szczególnie w zakresie ekonomiki transportu. Są tak-

że istotne w kreowaniu polityki gospodarczej, w tym przede wszystkim polityki transportowej 

oraz strategii rozwoju transportu na obszarach miejskich.  

Rozważania w poszczególnych rozdziałach są logicznie powiązane w zakresie następ-

stwa treści. Prezentowane w pracy zagadnienia teoretyczne, mimo sformułowanych zastrze-

żeń, stanowią podstawę do badań empirycznych prowadzonych przez Doktorantkę. Praca 

potwierdza umiejętność samodzielnego prowadzenia przez mgr Annę Mercik pracy nauko-

wej. 

5. Ocena poprawności formalnej i językowej 

Praca została napisana poprawnie pod względem językowym. Formalna strona recenzo-

wanej pracy jest zgodna z zasadami pisania prac doktorskich w naukach ekonomicznych. 
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Doktorantka nie uniknęła jednak błędów formalnych i językowych. Ich występowanie w nie-

wielkim stopniu obniża wysoką ocenę merytoryczną dysertacji. 

6. Konkluzje 

Uwzględniając przedstawione w niniejszej recenzji szczegółowe wnioski z przeprowadzo-

nej oceny, stwierdzam, że praca doktorska mgr Anny Marcik pt.: Wpływ inwestycji realizowa-

nych ze środków Unii Europejskiej na rozwój sektora transportu publicznego w województwie 

śląskim w latach 2004–2014 spełnia wymagania określone w art. 13 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(DzU 2003, nr 65, poz. 595 z późn. zm.) i może stanowić podstawę do nadania jej Autorce 

stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Wnioskuję zatem o dopusz-

czenie rozprawy do publicznej obrony. 

 

 

Radom, 27-06-2019 
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